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 شرح رساله حقوق امام سجاد)ع(

 مراتب اخالص

اشد، عبادت و شرط آن که اخالص ب یعنی. تا اینجا درباره اصل این حق «تَعْبُدُهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاًالْأَكْبَرُ فَإِنَّكَ  اللَّهِ فَأَمَّا حَقُ»

مطالبی را عرض کردیم. همانطور که اشاره شد در باب اخالص مطلب بسیار است؛ ما به دو نکته مهم اشاره کردیم. یکی اینکه 

شاه کلید اخالص، اصالح ملکات نفسانی است. چون اگر ملکات  شد؛توان مخلص و اینکه چگونه می حقیقت اخالص چیست

 شود.که اصالح شد، عمل اصالح می شود و نیتنفسانی اصالح شد، این باعث اصالح نیت می

 نکته مهم دیگری که اینجا خوب است به آن اشاره شود، مراتب اخالص است و به قرینه مقابله با مراتب اخالص، مراتب ریا

شود با بعضی از روایات یا مطالبی که بزرگان مطرح . این مسأله بسیار مهمی است؛ انسان گاهی مواجه میشودمعلوم می

، باید امیدوار باشد؛ اما واقع مطلب این است که در شودنباید مأیوس  ولیدهد؛ کنند، واقعا حالت یأس به انسان دست میمی

 د. مواجهه با امور انسان باید خیلی تأمل و تفکر کن

در کتاب اسرار  نیزامام)ره(  که در روایات هم به آن اشاره شده است.اند، برای اخالص تقریبا هشت یا نه مرتبه ذکر کرده

اند. من دیدم که این مطلب جامع و کاملی است، به نظرم آمد که آن را اجماال اشاره کنم. عنوانی که اشاره کردهبه آن الصالة 

 وم در بیان بعضی از مراتب اخالص.ل سدر کتاب آمده این است: فص

یکی از مراتب اخالص تصفیه عمل است از شائبه رضای مخلوق و جلب قلوب آنها؛ چه برای محمدت یا برای  مرتبه اول:

کند که منظور ایشان تصریح می)منفعت و یا برای غیر آن؛ و در برابر این اتیان عمل است ریاءً. اولین مرتبه تصفیه عمل است 

از شائبه رضایت  (عمل، عمل قلبی و عمل قالبی است، یا به تعبیر دیگر عمل جوارحی و جوانحی. هم قلب و هم جوارحاز 

مردم و جلب نظر آنها. جلب نظر مردم یا برای این است که انسان از مردم منفعت کسب کند یا اینکه او را حمد و ستایش 

نداشته باشد اما همین قدر که در نزد دیگران محمود واقع شود و او را کنند. ممکن است کسی نیازی به نفع رسانی دیگران 

پاک کند؛ رضای از این مسئله ستایش کنند، این خودش خیلی مهم است. لذا اولین مرتبه این است که انسان خودش را 

برود. اگر اعمال  مخلوق، جلب محبت مخلوق، حمد و ستایش مخلوق، منفعت بردن از مخلوق، اینها از اعمال انسان کنار

عبادی بخواهد خالص باشد، چه نماز و روزه که مثال بیشتر جنبه فردی دارد و چه آن اعمالی که جنبه اجتماعی دارد، اگر 

 کار برای جلب نظر و محبت و حمد و منفعت از دیگران باشد، این ریا است. 

د. تصفیه عمل ـ هم عمل قلبی و هم قالبی ـ از این است که انسان عملش را از حصول مقاصد دنیوی پاک کن :مرتبه دوم

مقاصد دنیوی یک مرتبه باالتر اخالص است. گاهی از اوقات واقعا کسی ممکن است عملی را برای خدا انجام دهد اما داعی 

اند ا گفتهاین رکسی برای توسعه روزی نماز شب بخواند؛ مثالً  :فرمایدایم؛ میاو دنیا باشد؛ ما که در همین مرحله اول گیر کرده

نماز اول ماه بخواند؛ اینها را برای  ،ماه در آنکه از آثار نماز شب، وسعت در رزق و روزی است. یا برای سالمت از آفات 

خواند و اصال به دنبال جلب محبت مردم و ستایش مردم نیست، اما داعی او این است که چیزی از دنیا گیر او بیاید؛ خدا می

لم دهیم برای اینکه سامی رزق و روزی او وسعت پیدا کند. یا مثال صدقه دادن برای سالمتی؛ ما همه صدقهمثال مریض نشود، 

 باشیم.
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اند، در صورتی که اتیان عمل برای رسیدن این مرتبه از اخالص را بعضی از فقها شرط صحت عبادت شمرده :فرمایدایشان می

حسب قواعد فقهیه؛ از نظر قواعد فقهی اگر قرار باشد این مرتبه از اخالص  این خالف تحقیق است به ولیبه آن مقصود باشد. 

فرماید این درست نیست که شرط باشد، کار همه ما لنگ است و هیچ عبادتی از عبادات ما صحیح نیست. لذا امام هم می

شود گویم آدم مأیوس مینکه میشرط صحت عبادات را این قرار دهیم. بله، این عبادات نزد اهل معرفت هیچ ارزشی ندارد. ای

کجا باید برویم. آن اخالصی که امام حسین)ع( و  هستیم وحال هشدار دهنده است که ما کجا هر اما در به همین جهت است 

 های مشروع آدمفرماید این مثل بقیه معامالت و کسبلنگیم. میامیرالمؤمنین)ع( داشتند کجا و ما که در همین گام اول می

د، نماز برد. اگر کسی صدقه بدهفروشد و یک منفعتی میید از آنها هم کمتر باشد، مثل اینکه کسی یک جنسی را میاست؛ شا

خالص را مرتبه از ا اینشب بخواند، نماز اول ماه بخواند برای اینکه به بعضی از این مقاصد دنیوی دست پیدا کند، طبیعتا 

مقاصد دنیوی است، ولو این مقاصد به نحو داعی باشند، نه اینکه اصل نیت  ندارد. پس مرتبه دوم پاک کردن نیت و عمل از

 بر آن استوار باشد. 

این است که انسان عملش را از رسیدن به جنات جسمانی و حور و قصور و امثال آن از لذات جسمانیه پاک  :مرتبه سوم

خواند نه برای اینکه رزق و واقعا نماز شب می کند. یعنی ممکن است کسی عبادت کند، مقاصد دنیوی هم مدنظر او نباشد؛

 ر و قصور و انهارمند شود، از حوهای خداوند بیشتر بهرهخواند برای اینکه در بهشت از نعمتروزی پیدا کند؛ نماز شب می

ای حور نه برمرتبه سوم اخالص این است که انسان از این هم خودش را پاک کند؛ یعنی عبادت کند و امثال اینها منتفع شود. 

 .و قصور و لذات جسمانی در بهشت. این نحوه عبادت، عبادت اجیران است؛ در برخی روایات هم این مسأله ذکر شده است

دهد حتی توقع لذات جسمانیِ جنتِ جسمانی را نداشته باشد. اخالص در این مرتبه، یعنی اینکه انسان عبادتی که انجام می

قف های ما کوتاه است، سکند. گاهی سقف خواستهتر میکه حداقل دنیای ذهن ما را گسترده فایده دانستن این مراتب آن است

کنیم؛ نهایت این است که دنبال مرتبه دوم های ما همان اولی است. ما خیلی از این کارها را برای جلب نظر مردم میخواسته

م یک چیزی در دنیا هم بدست بیاوریم. مثال با خودمان خواهیترین امثال ما از این عبادات باالخره میهستیم. یعنی خالص

 خواهم بگویم که اگرشویم. من میمند میگوییم اثر وضعی این اعمال این است؛ وقتی هم نشود سرخورده و دلخور و گلهمی

تب نستن این مراکار ما زار است؛ دا ،کنیم، نباید مأیوس شویم و بگوییم اگر اینطور باشداین مراتب را در اینجا ذکر می

های ذهنی ماست. حداقل اگر این حداقلش این است که بفهمیم عوالم مافوق این عالم خیلی باالتر از آن تصورات و ساخته

 را بفهمیم که وسعت این عوالم چقدر است، یک تلنگر و تنبهی برای ما خواهد بود. 

های جسمانی که در قرآن و روایات خوفِ عقاب و عذاب اش را تصفیه کند ازاین است که انسان عمل و نیت :مرتبه چهارم

های جسمانی و وعده داده شده است. ممکن است کسی دنبال آن حور و قصور نباشد، ولی از این طرف از ترس عذاب

مرتبه چهارم اخالص این است که عمل و نیت انسان از این پس هایی که در قرآن و روایات گفته، خدا را عبادت کند. عقاب

 هم تصفیه شود. 

 مراتب دیگر را هفته آینده عرض خواهیم کرد.
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